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Verksamhetsberättelse för  

Naturskyddsföreningen Bjäre, 2019-01-01 – 2019-12-31 

 
Styrelse 
Ordförande:  Pål Abrahamsson 

Kassör:  Peter Larsson 

Ledamöter:  Lennart Johnsson 

   Kerstin Junker-Lönnerholm 

   Catharina Engberg 

   Eva Werner 

   Bodil Hallberg 

   Camilla Möller 

   Björn Dahlbäck 

 

Suppleant:  Stina Jansson 

   Erica Elmberg  

   Monica Lundqvist 

   

Revisorer:  Anna-Lena Karlsson, Mats Ljunggren 

Revisor Suppleant: Bodil Stefansson 

Valberedning:  Hans Lundström, Lotta Hammar 

 

Vi har haft 8 möten varav 7 protokollförda styrelsemöten under året. 

 

Medlemsantal: 471 varav huvudmedlemmar 276 (+22) 

 

Hemsida: http://www.bjare.naturskyddsforeningen.se  

E-post: se länkar på hemsidan. 

Facebook: Följ oss på Naturskyddsföreningen Bjäre 

 

Arbetsgrupper i Naturskyddsföreningen Bjäre 2019 

 
Programgruppen 

Kerstin Junker-Lönnerholm Lotta Luttropp 

Gunilla Abrahamsson, Bodil Hallberg, Eva Werner 

 

Ängsgruppen/Skötselgruppen 

Lennart Johnsson, Gunilla Abrahamsson 

Pål Abrahamsson, Eva Werner 

Föreningens aktuella skötselområden 

Ängar    Ansvariga 

Slottet    Pål Abrahamsson, Gunilla Abrahamsson 

Ledtorpet   Eva Werner med stöd av Lennart Johnsson 

Haralds äng   Lennart Johnsson 

 

 

http://www.bjare.naturskyddsforeningen.se/
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Klimatgruppen 

Björn Dahlbäck är samordnare för klimatgruppen för att utveckla initiativ och aktiviteter för 

hur kretsen aktivt kan jobba med klimatfrågorna. 

 

Samhällsgruppen 

Pål Abrahamsson 

 

Gruppen har inte varit verksam under 2019. Planärenden har bevakats av Pål Abrahamsson 

som informerat styrelsen om pågående planer. 

 

Exkursionsgruppen 

Ingen formettl organiserad verksamhet under 2019 men spontant så har det gjorts ett antal 

vandringar.  

Tanken är att medlemmar gör utflykter och vandringar tillsammans t ex alla föreningens 

fågelvänner som kan ha utbyte i att skåda tillsammans eller om man bara vill vandra 

tillsammans. Alla intresserade är välkomna till gruppen. Eva Werner är inofficiell 

kontaktperson gällande vandringar. Under året har vi fortsatt med koncept, Projekt 

Skåneleden. Tanken är att vi skall gå skåneledens sträckningar på Bjäre. Det har också testat 

vandringssträckor som planering inför Båstad Hiking festival. 

 

Representanter i: 

Kretsrådet    Pål Abrahamsson 

 

Ansvariga för/kontaktpersoner för: 
Föreningskontakten / HD   Catharina Engberg 

Hemsida     Kate Paulsson/Pål Abrahamsson 

Facebook     Kate Paulsson 

Material     Gunilla och Hans Abrahamsson 

      Lennart Johnsson 

Reklam och marknadsföring  Lotta Luttropp i samarbete med 

       Programgruppen och Kerstin Junker-Lönnerholm 

Båstads turism    Pål Abrahamsson 

 
Representation 

- Vi har medlemskap i Båstad Turism 

- Vi är medlemmar i Folkhögskolan i Munka Ljungby 
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Under året har föreningen genomfört 22 program, fördelade enligt nedan. 

Exkursioner: 5 + 8 

Slåtter eller annat naturvårdsarbete:. 1 + 3 

Naturbildvisning: 1 + 2 

Seminarier eller föredrag: 2 + 5 

Evenemang 0 + 3 

Klädbytardag: 1 + 1 

 

De olika arrangemangen har haft en god uppslutning. Under året har det varit extra mycket 

program genom projekt Lagolmsbukten och Västerhavsveckan  

Klädbytardagarna genomförs i samverkan med ABF.  

Som evenemang räknar vi båtturerna med forskninsfartyget Sabella och Laxadagarna.  

 

Klimatgrupp 

En ny samordnare, Björn Dahlbäck, har tagit tag i klimatgruppen och återstartat ett arbete om 

klimatfrågorna. Den huvudidé som kläcktes 2019 att försöka skapa samverkan mellan olika 

intressegrupper i samhället för att få en större verkan för de insatser vi väljer att göra har 

påbörjat sin resa. Angreppssättet är att skapa samverkan och samsyn med 

intresseorganisationer som Industrigruppen Bjäre, Båstad Turism och Näringsliv, Kommunens 

klimat ambitioner och samtidigt påverka samhällsutvecklingen utan att vara pekpinne i 

debatten. 

Ett möte med alla ovan intresseorganisationer har genomförts med positivt utfall. Ett av målen 

är att via forskningskontakter och medel göra en koldioxidbudget för Bjärehalvön. 

 

Under våren och hösten arrangerades klädbytardagar i samarbete ABF. 

 

 

Samhällsgruppens arbete angående kommunens planarbete. 

Under året så har samhällsgruppen bevakat utvecklingen kring kommunens planarbete. 

Ett antal planärenden har lästs igenom och analyserats. 

 

 

Exkursions och vandringsgruppen 

Båstad kommun driver fortsatt ett utvecklingsprojekt med att utveckla vandringsturismen i 

Båstad och i samband med detta har Naturskyddsföreningens representanter tillsammans med 

projektledaren gått ett antal vandringar i syfte att förbättra lederna och samla information om 

dem. Främst är det Eva Werner och Catharina Engberg som jobbat med detta. 

En del i engagemanget i vandringslederna har vatit att agera som guider nu under det 

återkommande Vandrings eventet Båstad Hiking Festival, under oktober. Bakom finns ett 

Leader-projektet. 

 

 

Ängarna 

Bevarandet av ängarna vid Slottet, Ledtorpet, och Haralds ängar har under året skötts som 

tidigare i arbetet med röjning, fagning och slåtter. 

Ängarna är i allmänt gott skick. Vid Ledtorpet fortsätter gymnasieskolan i Båstad att ta sig an 

slåttern som en teambuilding aktivitet i smaband med skolstarten. Det känns gott att de 

fortsätter med denna goda tradition. Detta var sjunde året som skolans elever och personal 

jobbat med ängen. Ängen används också som utbildningsplats för att koppla skolan till 

naturen. Eva Werner är samordnare för detta och sköter fortsatt kontakten med skolan även 
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efter sin  pensionering. 

Vid Haralds ängar sköttes slåttern under en sensommardag med upsprickande molntäcke. 

Tyvärr så var det inte helt tort hö att räfsa ihop. Markägarfamiljen hade räfsat en del av ängen 

dagen innan så det gick fort att göra klart. Tyvärr så har det inte betats i lunden på ett par år 

men i år blev det efterbete och också bete i lunden. Röjning efter stormarna behövs. Området 

är ju nu klassat som ett naturreservat. 

Slottet slåttrades traditionsenligt. En stor del av ängen höggs på gammalt vis med lie av 

Jörgen Andersson. Det var år sedan det gjordes senast. Det som inte slogs med lie höggs med 

maskin av Pål Abrahamsson och Björn Werner. Också här var det regntungt gräs men solen 

sprack fram och vi hade en fin dag på ängen. Efter upptäckten av getingbon 2017 var det med 

extra försiktighet ängen slåttrades, men inga bon detta året heller. Till detta året hade Anders 

Novin byggt nya hässjor av lärk som nu används på ängen. Det behövdes verkligen nya.  

 

 

Havsnätverket - Laholmsbukten 

Under 2018 initierades Havsnätverket Laholmsbukten som snabbt resulterade i ett omfattande 

projekt fyllt med aktiviteter kopplat till havsområdet Laholmsbukten och dess kuster.  

Nätverket som är en samverkan mellan kretsarna Halmstad, Södra halland och Bjäre har under 

2019 jobbat med genomförandet av projektet. Syftet med projektet är att skapa insikt och 

sprida kunskap om förhållandet i havet längs kommunerna runt Laholmsbukten. Det har 

arrangerats utställningar, exkursioner och vandringar, föredrag och båtutflykter med 

forskningsfartyget Sabella. 

 

 

Laxadagarna 

2019 har varit laxens år. Detta inspirerade havsnätverket att söka ytterligare projektmedel till 

en informations och utbildningshelg i laxens tecken. Evenemanget ägde rum 14-15 september. 

Det var en seminariedag och en exkursionsdag till åarna i halland. Här finns en 

sammanfattning som Ingemar Ålenäs skrivit på sin hemsida. 

https://ingemar.alenas.se/?p=7977  

 

 

Våtmarker i Sinarpsdalen 

Ett initiativ till att skapa en räcka våtmarker i Sinarpsdalen har dragits igång. Det är en 

samverkan mellan Sinarpsdalens intresseförening, Naturskyddsföreningen Bjäre och Båstad 

kommun. Projektmedel har sökts för en fördjupad förstudie för att utröna vilken potenial som 

finns. Naturcentrum har agerat som konsulter och genomfört analyser för att se var det är 

möjligt och rimligt att återskapa och förbättra våtmarkerna i dalen. 

 

 

Våtmarker Sönnertorp, Västra Karup 

Ett initiativ till att skapa en våtmark i Sönnertorp har dragits igång. Det är inspirerat av ett 

informationmöte som Hushållningssällskapet och Naturskyddsföreningen organiserat kring 

konceptet LEVA. Det är på familjen Makelbergs marker i anslutning till golfbanan. En LOVA 

ansökan är inskickad. 

 

 

Rikkärret i Möllhult/Glimminge Plantering 

Sedan många år har det skett röjning i kärret. Under 2019 har några eldsjälar varit extra flitiga 

så utöver höströjningen har Hans Lundström och Jan Nilsson gjort extra röjningsinsatser och 

https://ingemar.alenas.se/?p=7977
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också eldat upp rishögar. 

 

 

De vilda blommornas dag – En vandring till slåtterängarna 

På årets Blommornas dag besöktes slåtterängarna Slottet och Haralds ängar. En gråmulen dag 

och lite färre deltagare än det brukar vara på detta arrangemang. Det var 30 års jubileum för 

ängens skötsel inom kresten. År 1989 påbörjades ett restaureringsarbete av en delvis igenväxt 

och nästan bortglömd översilnings äng. Ängen har sedan dess utvecklats väl och inte minst 

orkidéerna har verkligen kommit tillbaka. Slottet är en av de mest välinventerade ängarna som 

finns och ängen har ett väldigt långt tidsdjup, bort åt 1000 år. 

Initiativtagaren till restaureringen av Haralds ängar, Harald Johansson gick bort under 2019. 

Haralds idoga arbete under många år, i samverkan med Naturskyddsföreningen, resulterade 

till sist att ängarna är nu klassade som naturreservat. 

 

 

Kerstins och Carinas minnesfond 

Kerstin Rosendahl och Carina Westermark var medlemmar i Naturskyddsföreningen Bjäre. 

Båda var starkt engagerade och drev framgångsrikt sina miljöfrågor. Naturskyddsföreningen 

har erhållit gåvor som avsatts till deras minne och en fond är instiftad. Genom denna fond kan 

vi belöna ungdomars miljöintresse.  

Under 2019 premierades ett gymnasiearbete med 1000 kr ur från minnesfonden. 

Det handlade om ”skillnaden i artrikedom mellan en naturbetesmark och en långliggande 

vall”. 

 

 

Hallands Väderö 

Det är Torekovs kyrkoråd som ansvarar för skötsel och tillsyn.  

Två programpunkter har planerats för ön, den årliga påsk- respektive julvandringen. 

 

 

Donnation CAF Philantrophy 

Donnation från CAF Philantrophy i syfte att exempelvis stödja en naturrestaureringsåtgärd har 

ännu inte utnyttjats. 

Planen är att använda pengarna för att längs en kortare vägsträcka jobba för blomstrande 

vägrenar/diken. Ett förslag är att det skall genomföras i Sinarpsdalen. 

 

Boskapsvagn 

Föreningens uthyrning av boskapsvagn till djurägare på Bjäre fortgick under 2019 men såldes 

till Lars Silwer under senhösten. Under 2019 har uthyrningen genererat 7625 kr till 

föreningen. Årets reparations och servicekostnad har uppgått till 1521 kr. Buskröjaraggregatet 

som togs fram under betesprojektet har också sålts till Lars Silwer men kan fortsatt lånas ut 

till behövande. 

Erik Åkesson har skött samordningen och tillsynen av vagnen. Vi tackar Erik för allt arbete 

som är nedlagt. 

 

 

Bjäre i februari 2020 

Styrelsen för Naturskyddsförening Bjäre gm PålAbrahamsson 
  


